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Programrådsmöte för civilingenjörsprogrammet i molekylär 
bioteknik 
21 maj 2019, kl. 13:15-16.16 i Navet, SciLifeLab 

Närvarande: 
Al-Khafaf, Tanya (till och med§ 4) 
Andersson, Jan, ordf., programansv. 
Eulau, William 
Gustafsson, Amanda 
Hedman, Erik 
Hemiksson, Lena 
Johansson, Magnus(§ 5) 
Kasselstrand, Frida 
Koskiniemi, Sanna (frånvarande § 7) 
Larsson, Sara 
Solin, Kim, sekr. 
Stenflo, Ö1jan 
Stensjö, Karin 
Svensson, Emma 
Söderlund, Camilla (till och med halva § 8) 
Thorell, Hannes ( till och med § 4) 
Westholm, Marcus 

§ 1 Mötets öppnande och val av justeringsperson 
Mötet öppnades och deltagarna presenterade sig. Till sekreterare 
valdes Kim Solin och till justeringsperson Sanna Koskiniemi. 

§ 2 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 3 Uppföljning av kurser period 3, 2019 
Jan går igenom uppföljningen per årskurs. Input från röda tråd
gruppen för resp. årskurs och kurs. 

För det mesta inget anmärkningsväii, men följande uppmäi·ksammas: 

1FA104 Mekanik: Röda tråd-gruppen önskar att kursens 
relevans gjordes tydligare. 
1MB203 Biologisk mångfald: kursen upplevs alltjämt som för 
spretig; Jan Andersson, Sanna Koskiniemi, Marcus Westholm 
och ev. andra studenter ordnar ett möte med kursledaren och 
ansvarig institution. 
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1MB344 Multivariat dataanalys: det har förekommit 
återanvändning av gamla tentor; Kim Solin tar reda på om det 
finns regelverk kring detta. 
1MB461 Molekylär evolution: kursen har gått dåligt. Jan 
Andersson och Lisa Klasson följer upp. 
1DL471 lnformationshanteringssystem: kursen har gått 
mycket dåligt och följer inte kursplanen. Dess vara eller inte 
vara i studieplanen diskuterades. Jan Andersson följer upp. 

§ 4 Rödtrådprojektet, rapport period 3, 2019 

William Eulau presenterar röda tråd-gruppens rapp01i. Röda tråd
gruppen är en av åtgärderna efter pilotutvärderingen. Jan Andersson 
meddelar att planen är att sprida rapp01ien till kursansvariga; 
kommunikationen till kursansvariga sköts direkt av studenterna. 

§ 5 Profilutvärdering, kull 2017 
Första kullen av de som kunnat välja profil kan nu utvärderas. En 
enkät har gjorts och det finns det profilrappo1ier på samma sätt som 
kursrapp01ier. Respektive profilansvarig presenterarar sina 
profilrapp01ier. Diskussion. Möjligheten att ha ett ledarskapsspår lyfts 
upp. 

§ 6 Planering av kick-offer årskurs 2 och 3 
Arbetsgruppen träffats två ggr. Två tidpunkter har fastslagits: åk 2 
första veckan på torsdagen 13-16, åk 3 andra veckan på fredag 13-17. 

För åk 2 ska Jan Andersson presentera kurserna och hur de hänger 
ihop, detta för att motivera dem. Det ska vara ett bra tillfälle att ställa 
frågor och förstå helheten. Ett inslag om studieteknik och lika villkor 
ska också finnas. 

För åk 3 ska kick-offen mera blicka bo1iom examen. Alumner 
kommer att bjudas in. 

B § 7 Kursutveckling Mikrobiologi och Genomik och 
bioinformatik 

1. Förslag på införande av PBL i 1MB311 Mikrobiologi 
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Den föreslagna förändringen är helt i linje med förslagen i 
bedömanapporten och önskemål från studenter i t.ex. 
Studentbarometern och Programenkäter. 

Beslut: 
Programrådet beslutar att stödja förslaget om införande av PBL i 
1MB3 l l med 88440 kr. Programmet finansierar inte tidsåtgång för 
introduktion till Canvas. 
Förslagsställaren förväntas sprida erfarenheter från projektet till andra 
kurser, t.ex. via en presentation på en lärardag. 

2. Förslag till kursutveckling av 1MB335 Genomik och bioinformatik 

Kursledningen föreslår en rad förändringar med syfte att höja kvalitet 
på kursen. Vissa av förslagen ( organismfokus, röd tråd inom kursen, 
uppdatering av laborationer) är sådant som rimligen förväntas rymmas 
inom den kontinuerliga kursutvecklingen. Andra är mer övergripande 
pedagogiska förändringar som ligger i programmets intresse (röd tråd 
i programmeringsspråk mellan kurser, projektorienterade praktiska 
uppgifter). 

Beslut: 

Programrådet beslutar att stödja förslaget att införa Python som 
programmeringsspråk och att införa projektorienterade laborationer på 
1MB335 med 50000 kr. 
Förslagsställaren förväntas ha en dialog med behörighetsgivande 
kurser, t.ex. Databasteknik I, Programmeringsteknik Il och 
Bioinformatisk strukturbiologi, samt efterföljande kurser, t.ex. 
Molekylär evolution och Genomanalys, för att utvecklingen ska stärka 
den röda tråden på programmet. 
Programmet förväntar sig att de övriga förslagen genomförs som 
kontinuerlig kursutveckling inom ramen för institutionens budget. 

§ 8 Studieplan 20/21 - förändringar på gång 

Presentation och diskussion. Jan Andersson och Karin Stensjö följer 
upp kurser inom biologiska läkemedel för att precisera innehållet. Vad 
göra med multivariat analys (ifr. § 3); Jan Andersson följer upp. 
Beslut om förändringar i studieplanen på höstens andra möte. 
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§ 9 Meddelanden 
Inga meddelanden. 

§ 10 Rapport från studievägledaren. 
Information. 

§ 11 Rapport från studierådet 

TEKNAT 2018/214 

Studenterna har haft en diskussion om studieplanen och utvärderat 
studieråden. 

B § 12 Övriga frågor 
Studenterna önskar bidrag till att ordna examensfest. Räknar med 
cirka 90 st deltagare. Diskussion. 

Beslut: programmedel tilldelas om 100 kr /person = 9000 kr som 
bidrag till att ordna examensfest. 

§ 13 Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet kl. 16.16 

Justeras 

Jan Andersson, ordf. 


